„GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”

Viitorul cartierului Faur-Republica/23 August,
creionat de Grupul de Acțiune Locală Sector 3

Au fost trei luni pline pentru partenerii proiectului GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor
pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală – Primăria Sectorului 3, INTRATEST S.A. și
Asociația Educ. Ajunși la finalul lui, putem spune că cel mai important lucru pe care l-am făcut
în cadrul proiectului a fost seria de întâlniri cu comunitatea. Indiferent că vorbim despre
discuțiile cu antreprenorii din Sectorul 3, cu reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale,
ai instituțiilor publice din zonă sau despre cele cu oamenii din comunitatea Faur-Republica/23
August, acestea sunt cele mai relevante pentru misiunea asumată de Grupul de Acțiune Locală
Sector 3.
Nevoile exprimate de cei interesați de dezvoltarea zonei Faur-Republica/23 August sunt
cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală realizată în cadrul proiectului și aprobată de Grupul
de Acțiune Locală Sector 3. Prin urmare, aceasta ține cont de dorințele, așteptările, nevoile
comunității, ale mediului de afaceri, ale societății civile și administrației publice locale din
zona reprezentată. Pornind de la această abordare de jos în sus, Strategia de Dezvoltare Locală
a identificat o serie de direcții, de intervenții necesare. Mai mult, Strategia de Dezvoltare
Locală prezintă și resursele de care dispune zona de referință. Acest lucru trebuie subliniat,
pentru că rolul unui Grup de Acțiune Locală nu este acela de a rezolva problemele unei
comunități, ci acela de a le rezolva aducându-i împreună pe toți membrii acelei comunități,
facilitând colaborarea între ei și încurajându-i să găsească împreună soluțiile și cel mai bun
mod de a le pune în practică.
Pentru o dezvoltare durabilă a zonei, direcțiile pe care ar trebui să se concentreze
comunitatea în anii următori privesc locuirea, educația, sănătatea, munca. Iată care este lista
de intervenții necesare în zona Faur-Republica/23 August:
 Crearea de condiții mai bune de locuire (construire/reabilitarea/modernizarea de
locuinţe);
 Realizarea infrastructurii de educaţie - construire/reabilitare/modernizare de
creşă/grădiniţă/afterschool;
 Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială
(beneficii de asistență/servicii sociale);







Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii socio-medicale în cadrul unui centru
comunitar integrat;
Amenajarea spațiului urban degradat (construirea/reabilitarea/modernizarea de
clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și
sport etc.);
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru
participarea la programe de ucenicie și stagii;
Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane - străzi nemodernizate,
inclusiv racordarea la utilitățile publice;
Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării (în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire),
precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se confruntă;

Strategia de Dezvoltare Locală a fost realizată în cadrul proiectului GAL Sector 3 – Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, cofinanțat prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Componentei 1: Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/municipii cu populație de peste 20.000
locuitori, regiune mai dezvoltată și al Axei prioritare: Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității. Proiectul este inițiat de Primăria Sectorului 3 al Municipiului
București, în parteneriat cu S.C. INTRATEST S.A. Și Asociația Educ.
Implementarea proiectului, cu o valoare totală de 227,234 de lei, a început la 1
Septembrie și se va încheia pe 4 Decembrie 2017. Început ca un parteneriat între trei entități
- Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, S.C. INTRATEST S.A. și Asociația Educ proiectul a adunat, în cele trei luni de implementare, oamenii din comunitatea dezavantajată,
reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile interesați de dezvoltarea comunității
vizate în cadrul acestuia. În total parteneriatul din cadrul Grupului de Acțiune Locală Sector 3
numără, în acest moment, 11 membri.
Puteți lua legătura cu echipa GAL Sector 3 pe adresa de e-mail galsector3@gmail.com.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.

